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Leakage Inspection 
 ییتخلیه جش یابی مکاندستگاه باسرسی نطتی و 

 
 دانطگاهی علم و صنعتجهاد  و پضوهطگاه نیزوقوی فطار مزجع هایآسمایطگاه تائیذ گواهی

 صنعت بزق و انزصیی تحت حمایت مزکش توسعه 
 

  امواج فزاصوت دریافتی پاسخ فزکانسی نمایصقابلیت 

   لگاریتمی و یا خطی  صورت بهامکان نمایص دامنه 

  منحنی و مقایسه نتایج تست نمایصامکان 

 ونیلتزاسیبانذ ف یپهنا میتنظ تیقابل 
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مواج فراصوت یمبتن بر ا  

 

 ها:ویضگی

 

 خطا ٍلَع چگالی ًوایؾ  

 خشٍجی USB اطالػات اًتمال جْت 

 افضاس هخلَف جْت گضاسؽ تؼت ًشم 

 ػیگٌال تـخیق َّؿوٌذ الگَسیتن تِ هجْض 

 ؿیپَسی ٍ اًؼطافی اًَاع پشٍب تـماتی، لاتلیت اتلال 

 (دسیافتی ػیگٌال تا آوَػتیه هتٌاػة كذای) ّذفَى جیٍخش 

  ؿذُػیگٌال تـخیق دادًُوایؾ هٌحٌی سًٍذ تغییشات 

 تَى طًشاتَس ٍیظُ تشسػی ػولىشد دػتگاُ ٍ دسصیاتی 

 لیضس اص اػتفادُ خطا تا دلیك هحل ًوایؾ 

 خَدواس یخاهَؿ نیٌظت  

 حول ٍ واستشپؼٌذ لاتل 

 كٌؼتی هخلَف ویف 

 

 ها: کاربزد و قابلیت

 كٌؼت تشق:

  ٍ ی داخل پؼت ٍ ػَئیچ گیشّای فـاسلَییتخلیِ جض یاتی هىاىلاتلیت تـخیق 

 ّای الىتشیىی فـاسلَی پیچ هاؿیي ّای ػینی دس ؿیٌِیتخلیِ جض یاتی هىاى 

  ٍ همشُ ٍ تَؿیٌگ خطَط ؿاهل:تشلگیش، ػیَب دس اًَاع  یاتی هىاىلاتلیت تـخیق 

  هؼیش وشتٌایض -ؿىؼتگی -خَسدگی تشن -فشػَدگی  - آلَدگی -وشًٍا

 ّذفَى یگَؿ كیٍ اًتمال اص طش ِیاص تخل ذىیؿٌ لاتل یكذا ذیتَل 

 

 كٌایغ ًفت، گاص ٍ پتشٍؿیوی:

  ٍ ؿیشّای استثاطی ًـتی گاص دس اًَاع لَلِ یاتی هىاىتـخیق ٍ 

  ٍ خأل تحت هىؾ دس هخاصى یاتی هىاىتـخیق 
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 ییتخلیه جش یابی مکانمتعلقات دستگاه باسرسی نطتی و 

 

 

 

 نمایطگز پارامتزهایتوابع و 

 

 
 

  ٍ یا اتلال  ًـاًگش ٍضؼیت ؿاسط تاتشی
Micro USB 

  
 (/Light)ـگشیًَس ًواتٌظین 

 (Storeػاصی اطالػات )رخیشُ

  یوٌٌذگ هیضاى تمَیت (Gn)   ( هٌَی تٌظیواتMenu) 

  
تؼذاد اهَاج فشاكَت تـخیق

 (No) دس یه ثاًیِ ؿذُ دادُ
  

هتٌاػة تا ػطح  ای ًوَداس هیلِ

 اهَاج فشاكَت

   ػاًتیدهای هحیط تشحؼة ( گشادT)   ًـاًگش لیضس (Laser) / تاتغMAX 

  ػطح حؼاػیت (SL)   )صهاى )ػاػت ٍ تاسیخ 

  ػطح اهَاج فشاكَت   
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  پشٍب فشاكَت تـماتی   پشٍب فشاكَت ؿیپَسی 

  پشٍب فشاكَت اًؼطافی   تَى طًشاتَس 

   ؿاسطسDC   ّذفَى كٌؼتی 

  یواتل استثاط USB   ویف هخلَف حول 

  CD ًشم افضاس ٍ دسایَس   ساٌّوای واستشی 
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   فٌی:هـخلات 

 ضارصر باتزی داخلی  سنسور

 ACٍلت  240تا  100 ٍلتاط ًاهی ٍسٍدی kHz 40 فشواًغ هشوضی

 DCیه آهپش  -ٍلت 12 خشٍجیًاهی  2kHz   -6dB± پٌْای تاًذ

 65dB- حؼاػیت
0db=1Volt/ubar rms SPL 

 ّشتض  63تا  47 فشواًغ

 گشاد ػاًتیدسجِ  50تا  تشداسی تْشُدهای  1dB± گیشی اًذاصُدلت 

 ًاهتشاوندسكذ  80تا  سطَتت 1dB سصٍلَؿي

 پزداسش سیگنال 16mm لطش ػٌؼَس

  Bit 12 سصٍلَؿي افشار سخت

 95dB وٌٌذگی تمَیت هـىی سًگ-پالػتیه ػخت جؼثِ

 یی )هوثشاى(غـا ولیذ كفحِ پٌل وٌتشلی

 فیلتش

تا  10 یافضاس ػخت گزس هیاى

 ویلَّشتض 80

 80تا  10 افضاسی ًشم گزس هیاى

لاتل تٌظین تا  لَّشتضیو

 لَّشتضیو 4 یّا پلِ

 اتلاالت

BNC پشٍب فشاكَت خاسجی 

 جه اػتشیَ ّذفَى 

 DCٍلت  12جه ؿاسطس 

 USBمال اطالػات تپَست اً

 منبع تغذیه ضزایط محیطی

 تاتشی داخلی دػتگاُ گشاد دسجِ ػاًتی 55تا  تشداسی تْشُدهای 
 آهپش هیلی 5700-ٍلت 7/3

 لیتیَم پلیوش-ػاػت

 یَى لیتیَم-ٍلت 3 تاتشی پـتیثاى دػتگاُ ًاهتشاوندسكذ  70تا  سطَتت

 تاتشی داخلی تَى طًشاتَس IP 54دسجِ 
 آهپش هیلی 1400-ٍلت  7/3

 لیتیَم پلیوش-ػاػت

 نمایطگز ابعاد

 (هتش هیلی) 40*70 ػایض هتش()هیلی 220*120*65 ػایض

 64*128  سصٍلَؿي گشم 600 ٍصى

 

 ًیهػال خذهات پغ اصفشٍؽ تَػط ؿشوت تَاى آیشیا 5ٍ  هاُ گاساًتی تؼَیض18داسای  ایي هحلَل 

 .تاؿذ یه

 ُی تِ هذت یجض تخلیِ یاتی هىاى ٍ ًـتی تاصسػی ایي هحلَل، داسای دٍسُ آهَصؿی سایگاى واس تا دػتگا

 .تاؿذ یهسٍص، تَػط واسؿٌاع دس هحل ؿشوت خشیذاس یه

 تا ؿواسُ تواع ًیه دس طَل ػاػات اداسی ٍ ًـتی ؿشوت تَاى آیشیای یواسؿٌاػاى گشٍُ تخلیِ جض

    .تاؿٌذهـتشیاى گشاهی هی ػؤاالتپاػخگَی  88378812
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